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پرورش ماهی سوف سفید ( )Sander luciopercaبه روش تک گونه ای و متراکم از
مرحله انگشت قدی تا مرحله  ۰۵گرمی
محمدصیاد بورانی ،1علیرضا ولی پور  ،1محمد پورکاظمی  ،2ایرج عفت پناه ،3بهمن محمدی تبار ،1مهدی
2
گلشن
1پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی  ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،
بندرانزلی ،ایران
2

موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران

3مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسفپور ،سیاهکل ،گیالن
چکیده

ماهی سوف از گونه های باارزش  ،بومی و اقتصادی دریای خزر و حوزه آبریز آن محسوب می شود که از دهه  ۰۶خورشیدی
فقط به بازسازی ذخایر آن توجه شده و برای ورود این گونه به صنعت آبزی پروری کشور کار چندانی صورت نگرفته است .این
فعالیت ترویجی به معرفی زی فن پرورش این ماهی می پردازد .عادت دهی ماهی به غذای دستی طی  12روز انجام گرفت که
ابتدا از الرو شیرونومیده و به تدریج از غذای کنسانتره و پلت نیمه غوطه ور استفاده شد .دمای مناسب پرورش  23درجه بوده
و رنگ وان خاکستری تیره مطلوب برای پرورش است .دوره نوری مناسب  1۰ساعت تاریکی و  8ساعت روشنایی است .طی
 1۷۶روز پرورش ،ماهیان سوف از متوسط وزن  2/8گرم به  ۰2گرم رسیدند .بیشترین باز ماندگی در فاز سوم )مرحله  2۲گرم
تا  ۰۶گرم ) اتفاق افتاد و نرخ رشد لحظه ای  ۶/۹درصد در روز محاسبه شد.
کلمات کلیدی :ماهی سوف سفید ،رشد ،پرورش ،دریای خزر و ایران
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پرورش ماهی سوف ) (Sander luciopercaبه روش...

مقدمه
ماهی سوف با نام علمی ) ( Sander Linnaeus, 1785
 luciopercaدر آب های شیرین داخلی ،نواحی مصبی و
لب شور دریاها با شوری کمتر از  23قسمت در هزار
زیست کرده و از لحاظ درجه حرارت یک گونه استنوترم
(تحمل دامنه محدودی از دما) بوده که آب های خنک را
می پسندد ; .(Aminova & Kusharenko, 2003ماهی
سوف پراکنش وسیعی در بخش های میانی و شرقی اروپا
داشته و در حوضة دریای بالتیک ،سیاه ،اژه ،خزر ،آزوف و
آرال یافت می شود ) .(Berg, 1949;; Craig, 2000این
ماهی در اکثر رودخانه هائی که به دریای خزر می ریزد
زیست کرده و در دریا در سواحل و مناطقی که دارای آب
شیرین تر است زندگی و تغذیه می کند .به طوری که بر
اساس طبقه بندی  IUCNماهی سوف در حوضة جنوبی
دریای خزر جزء ماهیان در معرض تهدید قرار گرفته است

ماهی سوف در سیستم های آبزی پروری باز چرخشی در
کشورهای غرب اروپا از  1۲سال گذشته پرورش می یابد
( .)Policar et al., 2013bپرورش ماهی در چنین
سیستم هایی برای اهلی کردن ماهی استفاده می شود
(  .)Fontaine, 2009پرورش متراکم ماهی سوف سفید
عمدتا در کشورهای دانمارک  ،هلند  ،فنالند  ،فرانسه ،
جمهوری چک  ،استرالیا  ،آلمان  ،رومانی  ،بلژیک و
کرواسی انجام می گیرد (.)Van Mechelen, 2008
روش های پرورش سوف به صورت متراکم در مراحل اولیه
توسعه می باشد ،اما این گونه چشم انداز خوبی برای
توسعه آبزی پروری اروپا در نظر گرفته شده است .در حال
حاضر کشورهای جمهوری چک ،دانمارک ،مجارستان،
رومانی ،تونس و اوکراین تولید کننده اصلی سوف می
باشند .همچنین در نقشه فائو پرورش سوف در هلند و
لهستان نیز درحال افزایش است ( . (FAO.2014میزان
تولید جهانی ماهی سوف در حدود  1۶۶۶تن در سال
 2۶10گزارش گردیده که این تولید عمدتا در سیستم
 RASبوده است .صید این ماهی از آبهای طبیعی از حدود
 ۲۶۶۶۶تن در سال  1۹۲۶به حدود  2۶۶۶۶تن در سال
 2۶10رسیده است (.)FAO.2014
در ایران  ،میزان صید این ماهی از آبهای طبیعی حدود
 1۲۶تن در سال  13۹3گزارش شده و میزان تولید این
ماهی جهت بازسازی ذخایر حدود  10میلیون قطعه بچه
ماهی  ۶/۲تا  2گرمی گزارش شده است (آمارنامه شیالت
 .)13۹0 ،تولید تک گونه ای و متراکم این ماهی در ایران
وجود ندارد و فقط در حد کمی بصورت کشت توام با کپور
ماهیان چینی در استخرهای خاکی جهت کنترل ماهیان
هرز پرورش می یابد .در گذشته  ،ماهی سوف بطور غیر
متراکم در حوضچه های خاکی یا دریاچه ها پرورش می
یافت ( .)Hilge and Steffens, 1996اما طی دهه های
اخیر  ،این گونه بطور موفقیت آمیزی تحت شرایط
مداربسته ( )RASپرورش می یابد ( Policar et al.,
 .)2013سیکل تولید کامل ماهی سوف حدود  3تا  0سال
در شرایط کشور چک بطول می انجامد ( Citek et al.,

).(Kiabi et al.,1999

ماهی سوف سفید یکی از گونه های بومی ایران است که
در حوزه دریای خزر ،سد ارس و تعدای از منابع آبی استان
آذربایجان شرقی و غربی زیست می کند .از آنجاییکه ماهی
سوف بعنوان یکی از گونه های گوشتخوار و مبارز
بیولوژیک در مزارع ماهیان گرم آبی جهت حذف ماهیان
هرز معرفی می شود ،در صورت تحقیقات کاربردی و
دستیابی به زی فن پرورش این ماهی ،پتانسیل پرورش
این ماهی در مزارع سردآبی و نیز تنوع بخشی به گونه
ماهیان در قفس را نیز خواهد داشت  .لذا ضروریست با
سرمایه گذاری مناسب و با انجام طرح ها و پروژه های
هدفمند این گونه بومی به صنعت آبزی پروری کشور
معرفی گردد.
براساس اطالعات موجود ،این ماهی در ایران در مناطقی از
منابع آبی گیالن و حوزه ارس که صید می شود از ارزش
اقتصادی زیادی برخوردار است  .ماهیان زیر یک کیلو
حدود  ۲۶۶هزار ریال و اوزان باالتر با قیمت های بیش از
 ۷۶۶هزار ریال (به ازای هر کیلو) به فروش می رسد.
همچنین این گونه در جهان نیز از ارزش اقتصادی باالیی
برخوردار است ،بطوری که بر حسب گزارش فائو فیله این
ماهی در اروپا تا  0۶یورو بفروش می رود (.)FAO,2017
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ماهی سوف در دریای خزر به لحاظ رشد ،خوش طعمی و
کالری مطلوب بوده و یک گونه مناسب برای ورود به
سیستم آبزی پروری می باشد .بنابراین ورود این گونه به
صنعت آبزی پروری به لحاظ مصرف داخلی و همچنین در
بخش صادرات ارز آوری کالنی می توان انتظار داشت.
هدف اصلی این فعالیت ،معرفی زی فن عادت ماهی به
غذای دستی و پرورش ماهی سوف تحت شرایط متراکم و
بصورت تک گونه ای می باشد.
روش کار:

این فعالیت ترویجی برای اولین بار در ایستگاه تحقیقاتی
تکثیر و پرورش آبزیان شولم با همکاری مرکز حفظ ذخایر
ژنتیکی ماهیان دریایی شادروان یوسف پور سیاهکل به
انجام رسید .ماهیان به غذای دستی ،از وزن  ۶/۲تا 1
گرمی (  ۲۶روز پس از هچ)  ،بچه ماهیان به وان های
 2۶۶۶لیتری با ارتفاع مناسب منتقل و در عملیات عادت
دهی از الرو شیرونومیده منجمد و غذای دستی استفاده
گردید  .غذای کنسانتره از شرکت بیومار INCIOPLUS
با اندازه های  1/۲و  1/۹میلی متر تهیه گردید ( Policar,
.) 2013

روش عادت دهی ماهی سوف سفید به غذای دستی :
-1روز اول پس از انتقال  :ذخیره سازی ماهیان در سیستم
پرورش متراکم ( دمای آب  1۹تا  23درجه سانتی گراد،
اشباعیت اکسیژن  ،٪1۶۶دوره نوری  1۰ساعت روشنایی و
 8ساعت تاریکی با شدت نوری  1۶۶لوکس)  ،بدون تغذیه
-2روز دوم پس از انتقال  :سازگاری ماهی با شرایط
محیطی جدید در سیستم پرورش متراکم ( دمای آب 1۹
تا  23درجه سانتی گراد ،اشباعیت اکسیژن  ،٪1۶۶دوره
نوری  1۰ساعت تاریکی و  8ساعت روشنایی با شدت نوری
 1۶۶لوکس)  ،بدون تغذیه
-3روزهای سوم و چهارم  :تغذیه با کرم خونی منجمد
(الرو شیرونومیده )  ،میزان غذا دهی  ۷-۲بار در روز ،
شرایط محیطی همانند بند های  1و 2
-0روزهای پنجم و ششم  :تغذیه با مخلوطی از کرم های
خونی منجمد و غذای پلیت ( )Biomar, Incioplus1.1
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به نسبت  ۷۲درصد الرو شیرونومیده به  2۲درصد غذای
پلیت
-۲روزهای هفتم و هشتم  :تغذیه با مخلوطی از کرم خونی
شیرونومیده(منجمد) و غذای پلیت به نسبت  ۲۶به ۲۶
درصد
-۰روزهای  ۹و  :1۶تغذیه با مخلوطی از کرم خونی
شیرونومیده(منجمد) و غذای کنسانتره به نسبت  ٪ 2۲به
٪۷۲
-۷روزهای  11و  :12تغذیه با غذای پلیت ( Biomar,
)Incioplus1.1
-8انتهای فعالیت و عادت یافتن ماهی به غذای دستی ( از
روز  12به بعد)
عملیات پرورش از روز  12به بعد با غذای دستی شرکت
بیومار  Incioplus1.1و  Incioplus1.9به میزان  1تا 3
درصد وزن بدن انجام گرفت.
پس از رسیدن ماهیان به وزن  2/۰تا  ۲گرم و پس از
کنترل بهداشتی و رقم بندی  ،بچه ماهیان به داخل وان
های فایبر گالس  0۶۶۶لیتری به میزان  1۷۶عدد در
مترمکعب به تعداد کل  33۶۶قطعه منتقل و ذخیره
سازی شدند .تغذیه  12ساعت در طول روز (  ۰نوبت) و
نرخ تغذیه  1تا  3درصد وزن بدن بوده و طول دوره
پرورش  1۷۶روز بوده است.
دمای آب در طول  20ساعت بین  2۶تا  22درجه بوده و
میزان اکسیژن باالی  8میلی گرم و  ۷/۲ pHمحاسبه شد.
سیستم هواده بصورت دمنده ( )air blowerبوده است.
پایش بهداشتی ماهیان هفته ای یک بار و آزمایشات
تشخیص صحت و سالمت ماهی در آزمایشگاه بخش
بهداشت و بیماریهای پژوهشکده انجام گرفت.
ضدعفونی ماهیان حداقل هفته ای دو بار با محلول نمکی
به میزان  3گرم در لیتر انجام شد( ( Blecha and
.Policar, 2014
رقم بندی ماهیان در فواصل  3۶روز جهت کاهش
اختالف اندازه (برای جلوگیری از همجنس خواری) صورت
گرفت .زیست سنجی ماهیان بصورات ماهیانه (پس از
سورت بندی ) انجام و پارامترهایی همچون طول با دقت 1
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میلی متر و وزن با دقت  ۶/1گرم در مورد  3۶قطعه
مورد سنجش قرار گرفت ( ( Blecha and Policar,
برای ارزیابی رشد ماهی سوف سفید از شاخص های استاندارد رشد براساس فرمول های زیر استفاده شد  .در این راستا
تولیدکنندگان ماهی سوف می توانند جهت ارزیابی رشد ماهیان پرورشی از شاخص های زیر بهره مند شوند.
 ( × 1۶۶تعداد کل بچه ماهیان ذخیره شده  /تعداد بچه ماهیان زنده مانده )= بازماندگی
( ( Wahli et al., 2003

ضریب تبدیل غذایی :
)Feed conversion ratio (FCR) = Food intake (F) /wet weight gain (Wf - Wi
مقدار غذای تر مصرفی =F
میانگین بیوماس اولیه =Wi
میانگین بیوماس نهایی =Wf
()Lim et al.,2002

ضریب رشد ویژه (درصد در روز)
SGR=(lnwf -lnwi( /N × 100
( ) Zhou et al., 2006
میانگین وزن اولیه =Wi
میانگین وزن نهایی =Wf
تعداد روز های پرورش = N

نرخ رشد روزانه )(Wang et al., 2009
Daily growth rate (DGR, mg day-1) = (Wf- Wi)/T
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ضمن نرخ بقا ماهی از مرحله  3۶گرمی به بعد در صورت
رعایت مسائل بهداشتی و مدیریتی بیش از  8۲درصد می
باشد .نتایج پرورش ماهی سوف به شرح جدول شماره یک
بوده است.

نتایج و بحث :

ماهی سوف پرورش یافته در شرایط سالنی و بصورت
متراکم از مرحله انگشت قدی  2/8گرم به وزن نهایی ۰2
گرم پس از  1۷۶روز نائل گشت .طول اولیه  ۷۶ ± ۲میلی
متر و طول نهایی  1۹0 ± 1۹میلی متر بوده است .در

جدول  :۱تعیین پارامترهای رشد ماهی سوف سفید مربوط به پروژه تعیین زی فن پرورش ماهی سوف در ایستگاه شولم فومن
میانگین وزن
اولیه بدن (گرم)

میانگین وزن نهایی
بدن (گرم)

میانگین طول اولیه بدن
(میلی متر)

میانگین طول نهایی بدن
( میلی متر)

نرخ بقا ( )S%

)٪( SGR

فاز اول
(  0۲روز)

2/83 ± ۶/۰

12/3 ± ۰

۷۶ ± ۲

12۶ ± 23

۲2/1

0/2

فاز دوم
( 0۲روز)

12/3 ± ۰

3۶ ±11/2

12 ۶± 23

1۰3 ± 13/8

۷۷/0

2

فاز سوم
(  8۶روز )

3۶ ± 11/2

۰2 ± 10/۹

1۰3 ±13/8

1۹0 ± 1۹

8۲

۶/۹

با رشد ماهی و در مراحل نهایی افزایش یافته و به 8۲
درصد رسیده است.
نرخ رشد روزانه در فاز اول  ،دوم و سوم بترتیب  ۶/2گرم
در روز  ۶/0،گرم در روز و  ۶/0گرم در روز محاسبه گردید.
در مجموع نرخ رشد روزانه  ۶/30گرم در روز بوده است.

ضریب تبدیل  1/۷محاسبه گردید .ماهیان سوف طی 1۷۶
روز از متوسط طول و وزن ۷۶ ± ۲میلی متر و ± ۶/۰
 2/83گرم به متوسط طول و وزن بترتیب1۹0 ± 1۹
میلی متر و  ۰2 ± 10/۹گرم رسیده اند .همچنین نرخ
رشد لحظه ای در فاز اول حداکثر بوده و در فاز های
بعدی کاهش چشمگیری نشان داده است .نرخ بقا همزمان

جدول :۲تعیین پارامترهای تولید ماهی سوف سفید همانند وزن بدن  ،طول کل  ،نرخ رشد لحظه ای ( ، )SGRبقا)S%( ،و
ضریب تبدیل غذا ((Blech and Policar, 2014( ) FCR
روز

وزن اولیه بدن
(گرم)

وزن نهایی بدن
(گرم)

طول
اولیه)(mm

فاز اول

۰۲

۶/۷

8/2

0/۷

طول نهایی
)(mm
۹۷

SGR
)(%
3/۹

S
)(%
88/۷

FCR
۶/۹

فاز دوم

0۶

8/2

2۲/1

۹۷

10۲

2/8

۹۰/۲

1/۲

فاز سوم

0۲

2۲/1

۰۶/۰

10۲

182

1/۷

۹۲/۲

1/۷

تعداد ( 0011 = )Nعدد ماهی
از نکات قابل توجه در جدول  ،2افزایش رشد ماهی سوف در فاز
سوم ( مرحله  2۲تا  ۰۶گرمی ) در مقایسه با فاز سوم جدول 1
می باشد .یکی از دالیل این موضوع ،استفاده از نسل اهلی تر
بوده که در افزایش دریافت غذا و افزایش رشد تاثیر گذاشته
است .موضوع بعدی استفاده از سیستم بازچرخشی با کنترل
فاکتورهای محیطی از جمله دما است که در تمامی فصول

تقریبا شرایط مطلوبی برای ماهی سوف بخصوص از نظر دمایی
( 21تا  23درجه سانتی گراد) و اکسیژنی را فراهم نموده و در
دفع فضوالت و حذف آمونیاک موفق عمل می نماید .در بررسی
پارامترهای رشد ماهی سوف سفید در تحقیق حاضر ،طی 1۷۶
روز (تقریبا  ۰ماه ) ماهیان سوف از متوسط وزن  2/8گرم به ۰2
گرم رسیدند که اگر شرایط سیستم باز چرخشی جریان می
داشت و دما تقریبا در  23درجه نگه داشته می شد چه بسا
نتایج کار بهتر از این هم می شد .بیشترین باز ماندگی در فاز
17

صیاد بورانی و همکاران

پرورش ماهی سوف ) (Sander luciopercaبه روش...

سوم اتفاق افتاد و نرخ رشد لحظه ای  ۶/۹محاسبه شد .براساس
یافته های  Blechaو همکاران در سال  ،2۶1۰نرخ رشد
لحظه ای  1/۷و ضریب بازماندگی در مرحله نهایی  ۹۲درصد
تعیین گردید که علت آن استفاده از سیستم
بازچرخشی ذکر شده است.
یافته های مطالعه حاضر نشان داد که گونه ماهی سوف سفید،
قابلیت پرورش بصورت تک گونه ای در سیستم های متراکم با
حوضچه های فایبرگالس یا بتونی با غذای قزل آال را دارد.
در عادت ماهی به غذای دستی در یافته های اخیر ،دو روز
قطع غذادهی  ،دو روز کامال با الرو شیرونومیده منجمد و از روز
پنجم تغذیه با مخلوطی از کرم های خونی و غذای پلیت انجام
گرفت تا کامال با غذای دستی جایگزین گردید.
عادت پذیری ماهیان سوف به غذای دستی طی  12روز و
بصورت تدریجی از روز سوم انجام گرفت که در مطالعات
 Hubenovaو همکاران در سال  2۶1۲به دو صورت اشاره
کرده که عبارتند از  8 )1 :روز الرو شیرونومیده منجمد و غذای
دستی تواما استفاده شد و سپس غذای دستی جایگزین گردید.
 2 )2روز بوسیله کرم خونی شیرونومیده و سپس غذای دستی
جایگزین شد.
در روش تغذیه ای  Blechaو همکاران در سال 20 ، 2۶1۰
ساعت بدون تغذیه و سپس به مدت  08ساعت مخلوطی از
غذای دستی و الرو شیرونومیده و پس از آن غذای دستی به
میزان  ٪1وزن بدن اشاره شد.

 -۰برای عادت دهی ماهی سوف به غذای دستی در  0روز اول
حتما از الرو شیرونومیده استفاده گردد و سپس غذای دستی
بتدریج در جیره اضافه گردد.

توصیه ترویجی
-1برای پرورش ماهی سوف سفید توصیه می شود دمای آب
 21-23درجه سانتی گراد ( ترجیحا  ) 23برای پرورش تامین
گردد .در ضمن سیستم باز چرخشی برای این کار مفید است.
-2برای عادت دهی ماهی سوف به غذای دستی  ۲۶روز پس از
هچ این فعالیت آغاز گردد.
-3کنترل بهداشتی و شرایط فیزیکوشیمیایی آب بطور مرتب
(هفتگی ) بررسی شود .در ضمن ثبت دمای آب و هوا بصورت
روزانه انجام پذیرد.
-0ماهیان بایستی هر ماه یکبار سورت بندی شوند تا از
همجنس خواری آنان جلوگیری شده و درصد بقا افزایش یابد.
این موضوع در تولید ماهی سوف تعیین کننده می باشد.
-۲غذای مناسب برای پرورش ماهی سوف بایستی قابلیت نیمه
غوطه وری و با پروتئین  08تا  ۲۶درصد باشد.
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تشکر و قدردانی
جا دارد از حمایت علمی و پشتیبانی بی دریغ ریاست و معاونین
موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور و کارشناسان بخش آبزی
پروری موسسه و همچنین حمایت ریاست محترم پژوهشکده
سپاسگزاری گردد .همچنین از زحمات و تالش های مجدانه
همکاران محترم ایستگاه تحقیقاتی تکثیر و پرورش آبزیان شولم
فومن  ،بخش آبزی پروری پژوهشکده و ایستگاه تغذیه و غذای
زنده آبزیان تشکر می گردد.
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Abstract
Pikeperch is valuable, endemic and economical species of the Caspian Sea. Since the 1986, it has only been
considered for stock enhancement, and there has not been much work to enter of this species to aquaculture
industry. So, it has been tried to reach of biotechnical production, in this research. The weaning of pike
perch was taken manually for 12 days, which was first used for larvae, and gradually the concentrate and
half-immersed plate were used. The appropriate breeding temperature is 23 degrees, and the color of dark
gray of tanks is suitable. Appropriate light period is 8L: 16 D. The average weight of fishes reached from
2.8 gr to 62 gr over 170 days. The highest survival rate occurred in the third phase (25 gr to 60 gr stage) and
SGR was calculated 0.9% / day.
Keywords: Pikeperch, growth, Culture, Caspian Sea and Iran
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